
Referat: 

Afd. bestyr. for Søndergården I + II holdt møde mandag d. 29.06.20 hos 

Grethe.. 

Til stede var Grethe, Steen, Vibeke og Noelle (suppl.) 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 24.02.20.  

2. Evaluering af mødet to.d.23.04.20 med vores direktør Ebbe Frank 

og Annette fra admin. 

3. Markvandringen d. 19.05.20. 

4. Planlægning af det ordinære afd. møde d. 03.09.20. 

5. Sommerarrangement eller ej 

6. Evt.  

Bestyrelsen nåede frem til følgende: 

 Ad.1. Referatet fra mødet d. 24.02.20 blev enstemmigt godkendt. 

 Ad.2. På mødet d. 23.04.20 gennemgik Ebbe Frank årsregnskabet 

for 2019, ligeledes udkastet til driftsbudgettet for 2021, samt 

vedligeholdelsesbudgettet for 2021 – 2030. Det affødte forskellige 

spørgsmål fra vores side, som vi fik fyldestgørende svar på. Vi 

henviser i øvrigt til det ordinære afd. møde, der finder sted to.d. 

03.09.20.   

 Afd. bestyr. fremkom med en række spørgsmål samlet fra vores 

møder gennem året. 

 P-skilt i Søndergården: Anmodningen blev afslået, da der på 

nuværende tidspunkt ikke skønnes at være et reelt behov for det. 

 Herunder kom vi også ind på en evt. ophævning af 

parkeringsforbudet ved hver enkelt bolig i Bådsmandsstræde. 

Bo42 har rettet henvendelse til Beredskabstjenesten herom. 

Beredskabstjenesten vurderer, at parkerede biler i det nævnte 

område, vil være til stor gene for evt.udrykningskøretøjer, hvilket 

Bo42 tager til efterretning. Derfor fastholdes gældende regel: Der 

må fortsat ikke parkeres biler i Bådsmandsstræde, det samme 



gælder for Lodsstræde.  Begge svar meddeles beboerne i 

førstkommende Nyhedsbrev. 

 Velkomstbrev og velkomstgave til nye beboere: Velkomstbrevet 

blev imødekommet. Vibeke kommer med et udkast. 

Velkomstgaven overvejes endnu en gang. 

 Fugato ødelægger forhaverne: Punktet blev flyttet til 

Markvandringen ti.d.19.05.20. 

 Vi klagede vores nød over, at pengekassen var tom, så vi i denne 

periode havde været afskåret fra at arrangere noget for 

beboerne. Det udløste et formelt budget fra Ebbe Frank på 5000 

kr. som vi kan bruge efter behov. Tak for det! Vi går nu i 

tænkeboks og vurderer, hvad vi har mulighed for, når 

myndighedernes corona-krav også skal overholdes. 

 Bestyrelsen er blevet enige om at frafalde ideen om 

velkomstgave til nye beboere. 

 Ad.3. På Markvandringen d. 19.05.20  fremkom afd. bestyr. med 

forskellige spørgsmål og ønsker. Resultatet blev, at småting 

ordnes hen ad vejen, større ting må afvente udformningen af den 

forestående helhedsplan.   

 Ad. 4. Grethe har taget kontakt til B42 herom, en plan er under 

udformning. 

 Ad.5. Gr. Corona-krisen bliver der ikke noget 

sommerarrangement i år. Beboerne er dog stadig velkomne til at 

benytte grillen på fællesarealet. 

 Ad.6. Et  Nyhedsbrev og et velkomstbrev er under udformning. 

 

pbv.  

Vibeke (sekr.) 


